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مقدمه :مسکن و رضایت از سکونت ،یکی از مؤلفههای تأثیرگذار بر رفاه
اجتماعی است .شناخت ابعاد رضایت از سکونت و مدیریت آن ،نقش مؤثری
بر رفاه اجتماعی ایفا خواهد کرد .با توجه به این موضوع ،مطالعه حاضر به
بررسی وضعیت رضایت از سکونت در میان شهروندان ساکن در مسکنمهر
شهر پرند و عوامل مرتبط با آن پرداخته است.
روش :دادههای این مطالعه توصیفی-تحلیلی از طریق پیمایش به دست
آمده است .حجم نمونه برابر با  398نفر و جامعه پژوهش شامل کلیه ساکنان
باالی  18سال در مسکنمهر شهر پرند بوده که حداقل شش ماه از سکونت
آنها گذشته است .انتخاب نمونه بهصورت چندمرحلهای بوده و بهمنظور
بررسی عوامل مرتبط با رضایت از سکونت ،آزمونهای مختلف همبستگی
مورداستفاده قرار گرفته است.
یافتهها :رضایت از سکونت در مسکنمهر شهر پرند برابر با  2.39از
 5بوده که بیانگر رضایت کمتر از متوسط است .در میان ابعاد مختلف
رضایتمندی سکونتی ،وضعیت مشکالت اجتماعی و خدمات عمومی به
ترتیب بیشترین و کمترین میزان رضایت را داشتهاند .بهعالوه رضایت از
سکونت با متغیرهای مختلفی ازجمله وضعیت رفاه ،دسترسی به امکانات
عمومی و تراکم جمعیت در ساختمان رابطه معنادار داشته است.
بحث :با توجه به تفاوت در درصد پیشرفت پروژه در فازهای مختلف،
رضایت سکونتی ساکنان مسکنمهر پرند نیز بسیار متنوع بوده است .بنابراین
ارتقاء رضایت از سکونت در پروژه مسکنمهر ،مستلزم طراحی و اجرای
برنامههای جامع درزمینه توسعه شهری ،ساختوساز ،خدمات عمومی و
سیاستهای اجتماعی است.
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Short Abstract
One of the important public plans to provide housing
for low income families is the “Mehr Housing Project”
(MHP). It seems that the aforementioned policy has a
special emphasis on the quantitative aspect of housing
than its social aspect. Regarding this issue, the present study addresses the status of residence satisfaction
among citizens living in MHP of Parand City. Primary
data gathering was accomplished using a questionnaire
from sample consisting of 398 participants. The content
validity ratio and content validity index for initial questionnaire were calculated. To assess the reliability of the
questionnaire, Cronbach’s alpha was used. The average
total satisfaction of residents of MHP of Parand was
2.39 (out of 5), which indicates the lower medium score.
Among the different dimensions of residential satisfaction, the highest satisfaction was related to the low social
problems and the lowest one was public services. Findings show a significant correlation between residential
satisfaction and predictor variables, such the amount of
saving, district of residence, access to public transport,
type of ownership, and population density. It seems that
the promotion of the desirability of MHP requires comprehensive policy packages in the field of urban development, construction, public services, and social policies.
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Extended Abstract
Introduction: Residential satisfaction is one of the factors affecting the social
wellbeing. Residence satisfaction has a complex theoretical structure and infolded
concepts from economics, sociology, psychology, planning, and geography. Understanding the important dimensions of residential satisfaction will play an effective role in wellbeing. In addition to personal, physical and peripheral factors,
social variables can also affect residential satisfaction. This is more significant in
cities and towns without local inherency. One of the important government plans
to provide housing for low income families in Iran was “Mehr Housing Project”.
It seems that the aforementioned policy has a special emphasis on the quantitative
aspect of housing and is more indicative of the social aspect rather than that of
housing. Regarding this issue, the present study addresses the status of residence
satisfaction among citizens living in Mehr Housing Project in Parand City.
Method: Primary data gathering was accomplished using a questionnaire from
398 participants. Statistical population for the study included residents over the
age of 18 who had resided in Parand city for at least 6 month. Based on theoretical
and empirical research studies, the most important component of residential satisfaction educed as physical features, facilities, environmental quality, psychological and social security, public services, social interactions, and social problems.
The initial version of the questionnaire was reviewed by the experts of the field.
The content validity ratio and content validity index for each item were calculated
and the validity of the questionnaire was assured. To assess the reliability of the
questionnaire, Cronbach’s alpha was used. The value of this coefficient is equal
to 0.781, which indicates the suitability of the research instrument. Performing a
pilot study shows that the variance of the residential satisfaction was about 262.5.
Considering 0.1 standard deviation as error and 95% confidence level, the sample
size calculated reduced to 342, which, with 10% probability of defect in questionnaires, the sample size increased up to 398. From among each of the phases of
the Mehr project, an area was randomly selected. Then a street and a block were
picked out from each area and data were collected from the inhabitants of that
block. Finally, the data were entered into the SPSS software and using the correlation tests, the relationship between the various factors and residential satisfaction
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was measured.
Findings: The average total satisfaction of residents of Mehr Project of Parand is
2.39 (out of 5), which indicates the lower medium score for residential satisfaction
in Mehr housing of Parand city. Among the different dimensions of residential satisfaction, the highest rate is related to the low social problems in this area and the
lowest satisfaction is related to public services and the quality of the surrounding
environment.
Study’s findings show a significant correlation between residential satisfaction and
predictor variables such the amount of saving, district of residence, access to public transport, access to green space, size of housing units, type of ownership, and
population density.

Table (1) Residential satisfaction in Mehr housing Project of Parand city
Dimension

All Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6

Physical features of the building

2.44

2.47

2.38

2.54

2.14

Facilities and amenities

2.41

1.89

2.5

2.49

2.24

Quality of the neighbourhood

1.99

2.43

1.92

2.01

1.63

Psychological safety

2.20

2.21

2.06

2.23

2.18

Public services

1.89

2.2

1.72

2.01

1.41

Social interaction

2.20

2.1

1.68

2.37

2.11

Social safety

3.97

4.44

3.36

3.88

4.27

Residential satisfaction

2.39

2.53

2.21

2.48

2.21
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Table (2) Correlation between residential satisfaction and independent
variables
Variable

N

r

p

Test

Age

374

0.025

0.624

Pierson

Gender

398

0.448

0.384

Eta

Household size

391

0.045

0.374

Pierson

Education

398

0.042

0.404

Spearman

Economic situation

398

0.366

0.000

Spearman

Residence phase

398

0.434

0.000

Eta

Duration of residence

391

0.087

0.084

Pierson

Access to public transportation

396

0.532

0.006

Eta

Access to green space

398

0.579

0.000

Eta

Residential unit size

397

0.138

0.006

Spearman

Type of housing seizure

396

0.460

0.592

Eta

Residential type

397

0.426

0.578

Eta

Population density in the building

397

0.201

0.000

Spearman

Discussion: According to the findings, it seems that the promotion of the desirability of Mehr Project Buldings requires comprehensive policy packages in the
field of urban development, construction, public services, and social policies. Considering the remarkable difference in the quality and development of the project in
different phases, the problems of inhabitants have been very diverse. But the most
important policy proposals to increase residential satisfaction for citizens living
in Mehr City of Parand can be categorized as: creating sports, recreational and
cultural facilities, developing the social gathering centers and encouraging people
to attend local communities with appropriate promotions in local media, and enhancement of green spaces and parks for each phase. Along with these things, as
aforementioned, it should be noted that creating suitable communities require a
comprehensive package of policies in the field of urban development, construction, public services and social policy.
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مقدمه
یکی از جنبههای رضایت از زندگی ،رضایت از محیط مسکونی و بهتبع آن رضایت سکونتی
است .امروزه با توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوه زندگی و سکونت مردم ،توجه طراحان
و برنامهریزان به کیفیت فضاها و محیط ساختهشده بهمنظور تأمین رضایت ساکنان افزایش
یافته است .رضایت سکونتی یکی از بیشترین موضوعات بررسیشده درزمینه محیطهای
مسکونی است .درواقع رضایت از زندگی وابستگی نزدیکی با رضایت سکونتی داشته و
بین انتخاب محیط مسکونی و رضایتمندی ارتباط عمیقی وجود دارد .بنابراین نارضایتی
مسکونی ممکن است دلیل مهمی برای مهاجرت باشد (رضایی و همکاران .)2013 ،عوامل
تعیینکننده رضایت از مسکن ،از ویژگیهای شخصی و خانوادگی ،ویژگیهای مسکن و مهمتر
از آن از تعامالت اجتماعی که در محلههای مسکونی وجود دارد ،تأثیر میپذیرد (داداش پور
و روشنی .)2013 ،عالوه بر متغیرهایی که مستقیم ًا در ارتباط با بعد فیزیکی مسکن است،
متغیرهای محلی و اجتماعی نیز اهمیت زیادی در رضایت ساکنان و توسعه مناطق مسکونی
انبوه دارند (دانشپور و چرخچیان .)2007 ،درواقع انسان از طریق دو کانال متفاوت با محیط
مسکونی خود ارتباط دارد .کانال اول ،رابطه کمی انسان با محیط مسکونی (مانند ابعاد مسکن
یا افراد ساکن در آن) است .اما کانال دوم ،یک ارتباط کیفی (مانند نحوه تصرف مسکن ،نوع
مسکن و رابطه درآمد با مسکن ،تسهیالت رفاهی) است.
تحقیقات متنوعی در راستای توسعه ابزارهای اندازهگیری رضایت از سکونت در شهرها
که اغلب آن مسکن اجتماعی و حومه شهرها هستند ،به عمل آمده است (مارانس و راجرز،
1975؛ توسکانو و آمستوی2007 ،؛ اطمینانی و همکاران2017 ،؛ غفوریان و حصاری.)2017 ،
با توجه به تأثیر قابلتوجهی که مسکن بهعنوان یک «کاالی اقتصادی» بر رفاه فردی و
اجتماعی افراد دارد ،همواره حساسیت باالیی پیرامون آن وجود داشته است .این اهمیت در
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باالترین سطوح از قوانین کشورها نیز مورد تأکید قرار گیرد .در قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران نیز به بحث مسکن و چرایی و چگونگی آن بهطور مستقیم به چند اصل اشاره
شده است (اصل سوم ،سیویکم و چهلوسوم) .یکی از برنامههای مهم دولتی در ایران
در جهت تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد ،سیاست مسکنمهر بوده است .چنین به نظر
میرسد که سیاست نامبرده بیش از توجه به جنبههای اجتماعی مسکن ،تأکید ویژهای بر جنبه
کمی آن داشته است.
تحقیقات بینالمللی و وسیعی در راستای ارزیابی رضایت و کیفیت زندگی در مناطق
بازسازیشده در شهرها که اغلب آن مسکن اجتماعی و حومه شهرها هستند ،بهعملآمده
است .اما با وجود ابعاد ملی و گسترده پروژه مسکنمهر ،توجه چندانی از این نظر به موضوع
نشده است .ازاینروی و با توجه به اهمیت پروژه مسکنمهر ،تحقیق حاضر به دنبال شناسایی
عوامل مؤثر بر رضایت از سکونت در ساکنان مسکنمهر شهر پرند (بهعنوان بزرگترین منطقه
بر آمده از اجرای این پروژه) خواهد بود .سؤال اصلی تحقیق که پاسخ به آن ،نیل به این هدف
را تسهیل خواهد کرد ،تعیین رضایت از سکونت (و وضعیت ابعاد مختلف این مفهوم) در
میان شهروندان ساکن در واحدهای ایجاد شد در پروژه مسکنمهر شهر پرند است .بهعالوه
این مطالعه به دنبال بررسی وجود رابطه معنادار میان متغیرهای فردی ،اقتصادی-اجتماعی و
شهری با مفهوم رضایت از سکونت در این شهر بوده است.
ادبیات تحقیق
مفهوم رضایتمندی که بهعنوان تابعی از میزان کامروایی و ارضای نیازهای جسمی روانی فرد
تعریف میشود ،مفهومی برخاسته از نظریههای انگیزش و نیازها در روانشناسی است که همه
زمینهها و ابعاد زندگی را در بر میگیرد .درواقع مفهوم رضایتمندی بر دامنه گستردهای از تمایالت
و مطلوبیتها برای رفع نیازهای پایه و یا متعالی انسان اشاره دارد (رفیعیان و همکاران)2014 ،
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برای بسیاری از افراد ،مسکن بزرگترین مصرف در طول زندگی به شمار میآید؛ درنتیجه
رضایت از مسکن را باید یکی از مهمترین اجزاء کیفیت زندگی دانست .عوامل تعیینکننده
رضایت مسکن ،از ویژگیهای شخصی و خانوادگی ،ویژگیهای مسکن و مهمتر از آن از
متغیرهای اجتماعی که در محلههای مسکونی وجود دارد ،سرچشمه گرفته است (توسکانو و
آمستوی .)2007 ،یکی از مهمترین بحثهای موردتوجه در مطالعات مربوط به کیفیت محیط
مسکونی ،توجه به نحوه تعامل و ارتباط انسان با محیط اطراف خود است .نحوه درک و نگاه
ساکنان در یک محله به محیط زندگی خود بر میزان ارتباط آنها با این محیط و همچنین سطح
رضایتمندی آنان تأثیر خواهد داشت (داداش پور و روشنی)2013 ،
بهطورکلی از رضایت سکونتی بهمنظور تعیین یک چارچوب برای شناخت خصوصیات
ساختاری خانوارها و بافت محل سکونت آنها (اعم از خانه و محله) ،که بر جوانب گوناگون
رضایت تأثیرگذار است ،استفاده میشود .در تعریفی دیگر ،رضایت سکونتی معادل رضایت
تجربهشده افـراد از موقعیت سکونتی فعلی خود در نظر گرفته شده است .همچنین رضایت
سکونتی بهعنوان احساس رضایت ،دستیافتن فـرد به آمال و نیازهای سکونتی خویش
تعریف شده و بهعنوان شاخصی مهم توسط برنامهریزان و سیاستگذاران مدنظر بوده است
(ممتاز و همکاران.)2016 ،
رضایت از سکونت ساختار نظری پیچیدهای دارد که ترکیبی از مفاهیم رشتههایی
مانند اقتصاد ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،برنامهریزی و جغرافیاست .بهطورکلی
نظریههای رضایت از سکونت حول محور رضایت از سکونت فعلی و آنچه خانواده
آرزو میکند ،قرار دارند .اگر این مقایسه اختالف زیادی را نشان دهد منجر به
نارضایتی و معرفی مفهوم دیگری به نام نارضایتی سکونتی میشود .موریس و وینتر
( 1975و  )1978معتقدند که افراد قضاوت شرایط مسکن خود را با توجه به هنجارهای
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خانوادگی ،شخصی ،فرهنگی و هنجارهای خارجی مانند وضعیت مالی که بر آنها تحمیل
میشود انجام میدهند (توسکانو و آمستوی.)2007 ،
درزمینه سنجش رضایت سکونتی و رضایت از مسکن تحقیقات متعددی انجام شده
است رضایی و کماییزاده ( )2013در پژوهشی با عنوان «ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان
از مجتمعهای مسکنمهر مطالعه موردی :سایت مسکنمهر فاطمیه شهر یزد» به این نتیجه
رسیدند که رضایتمندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر فاطمیه در حد متوسط بوده و ساکنان از
شرایط اقتصادی (هزینه خرید و تسهیالت وام مسکن) اظهار نارضایتی کردند .ساکنان محدوده
موردمطالعه ،از معیارهای امنیت ،روشنایی و تهویه و ویژگیهای کالبدی اظهار رضایت کرده
و از سایر معیارهای پژوهش در حد متوسط رضایت داشتهاند .در پژوهشی دیگر ،رفیعیان و
همکاران ( )2013نیز به بررسی سنجش رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکنمهر
زاهدان پرداختهاند .آنان رضایت ساکنان مسکنمهر شهر زاهدان (محله مهرشهر) را پایین
ارزیابی کردهاند .بااینحال در بین زیرشاخصهای رضایت از سکونت ،تنها کیفیت دو شاخص
«خدمات دسترسی و حملونقل» و همچنین «تسهیالت بیرونی» باالتر از میانگین قرار گرفتهاند.
شکوهی و ارفعی ( )2015در بررسی رضایتمندی ساکنان از مسکنمهر شهر بجستان
به این نتیجه رسیدند که بین رضایت از جانمایی واحدها با رضایت از دسترسی خدمات
رابطه معنادار وجود داشته و اکثر اقشار ضعیف ساکن در این واحدها ،رضایتی از این
طرح ندارند .رضایی و کماییزاده ( )2013نیز رضایتمندی ساکنان از مجتمعهای مسکنمهر
فاطمیه شهر یزد را مورد ارزیابی قرار دادهاند .آنان نشان دادند که رضایتمندی ساکنان از
مجتمع مسکنمهر فاطمیه در حد متوسط بوده و ساکنان از شرایط اقتصادی (هزینه خرید
و تسهیالت وام مسکن) اظهار نارضایتی کردند .ساکنان محدوده موردمطالعه ،از معیارهای
امنیت ،روشنایی و تهویه و ویژگیهای کالبدی مجتمع اظهار رضایت کرده و از سایر معیارهای
پژوهش در حد متوسط رضایت داشتهاند.
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ذبیحی و همکاران ( )2011رابطه بین رضایت از مجتمعهای مسکونی و تأثیر مجتمعهای
مسکونی بر روابط انسان را موردبررسی قرار دادهاند .این تحقیق بر اساس این فرضیه تدوین
شده است که احساس رضایت از یک محیط میتواند سبب تأثیرات مثبت محیط در روند
روابطی که در آن محیط در حال شکلگیری و انجام است ،شود .نتایج به دست آمده ،حاکی
از وجود رابطه قوی بین رضایت از یک مجتمع و تأثیر آن بر روابط افراد بود.
آمول ( )2014نشان داد رضایتمندی از مکانی که زندگی در آن جریان دارد زمانی حاصل
میشود که فرد احساس کند مکان موردنظر به او در به دست آوردن اهداف و آرزوهایش
کمک میکند و از جمله عواملی که به این حس کمک میکند شرایط موجود در جامعه و
محیطزیست است.
آمریگو ( )1997چارچوبی مفهومی ارائه کرد که در آن به بررسی روش تعامالت فرد با
محیط مسکونی خود میپردازد .این رویکرد تعامل پویا بین فرد و محیط مسکونی را نشان
میدهد .بر اساس این مدل ،ویژگیهای عینی محیط مسکونی بهوسیله فرد ارزیابیشده و به
ویژگیهای ذهنی تبدیل شده و به درجه خاصی از رضایتمندی ترقی پیدا میکنند .بهاینترتیب،
ویژگیهای ذهنی بهوسیله ویژگیهای شخصی تحتتأثیر قرار و فرد محیط مسکونی واقعی و
را با ایدهآل خود مقایسه میکند .نتیجه این ارزیابی از رضایت سکونتی ،یک حالت عاطفی
مثبت است که تجارب شخص را بهسوی محیط مسکونیاش هدایت کرده و باعث میشود
که رفتار فرد در راههای خاصی برای حفظ و یا افزایش تجانس با محیطزیست در نظر گرفته
شود.
مهیت و همکاران ( )2010پژوهشی با عنوان «ارزیابی رضایت سکونتی در مسکن
عمومی و کمهزینه در کواالالمپور» انجام دادند .آنها از روش سنجش چند سطحی معیارهای
رضایتمندی سکونتی با رگرسیون خطی چندگانه استفاده کردهاند .درنهایت این پژوهشگران
نتیجه میگیرند که رضایتمندی مسکونی با استفاده از برخی اقدامات مانند مدیریت کنترل
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امنیت ،جادههای پیرامون ،نظافت زبالههای مسکن و ایجاد شبکه فاضالب بهوسیله قدرت
محلی و بهطورکلی ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی ساکنان مانند سن ،تعداد افراد خانواده،
همسران کار ،محل اقامت قبلی با رضایت سکونتی همبستگی منفی ،درحالیکه نژاد ،نوع
اشتغال ،سطح طبقه ساکنان و طول اقامت میتواند موجب افزایش رضایت ساکنان شود.
گیفورد ( )1999بر ارزیابی سایر تعامالت انسان و محیط همچون تجربه فضا و حس
محرومیت در الیههایی متفاوت از سطح خانه تأکید کرده است .هرچند که تعریف سطوح
و مقیاس بر اساس نوع پژوهش و خواستههای پژوهشگر متغیر است ،بیشتر مطالعات در دو
سطح واحد مسکونی و واحد همسایگی صورت پذیرفتهاند.
یکی از دالیل اصلی پرداختن به موضوع رضایت از زندگی در مسکنمهر ،پیامدهای
جانبی این پروژه در شهرهای مختلف است .آثار این پیامدها در طول زمان میتواند رضایت
از زندگی ساکنان مسکنمهر را بهشدت تحتتأثیر قرار دهد .این مهم در مطالعات مختلفی
که در این رابطه انجامگرفته مورد تأکید بوده است (اطمینانی و همکاران2017،؛ درودی و
همکاران2015 ،؛ غفوریان و حصاری2017 ،؛ شهریاری و همکاران.)2014 ،
با مرور نظریهها و مطالعات مرتبط با رضایت از سکونت (بهویژه مطالعات فوق) ،تعریفی
از رضایت از سکونت در این مطالعه مورداستفاده قرار گرفته است که شامل ابعاد ویژگیهای
کالبدی (امکانات ساختمان ،امکانات اجتماعی و غیره) بوده است .بهعالوه مطالعات مختلف
نشان میدهد میان متغیرهای فردی (مانند سن ،جنسیت ،وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال،
وضعیت تحصیالت و درآمد) و رضایتمندی از کیفیت محیط سکونتی رابطهای معنیدار
وجود دارد (محیت و همکاران2010 ،؛ حجازی2013 ،؛ رضایی و همکاران .)2013 ،بهعالوه
بعضی پژوهشها تسهیالت کافی برای تأمین امنیت در محله از فضاهای امن و تعریفشده
برای پارک ماشین ،تسهیالت روشنایی در شب ،خدمات امدادی ،دسترسی به حملونقل
عمومی و غیره بیشترین تأثیر را در رضایتمندی ساکنان دارا بودهاند .با توجه به این موضوع،
50

عوامل مرتبط با رضایت از سکونت در میان شهروندان ساکن در مسکنمهر شهر پرند

Residential Satisfaction and its Related Factors among the Residents ...

پژوهش حاضر ،ویژگیهای کالبدی مسکن و ویژگیهای اجتماعی مرتبط با سکونت را بهعنوان
دو بعد اصلی سازنده مفهوم رضایت از سکونت در نظر گرفته و پس از ساختن ابزاری برای
اندازهگیری این مفهوم ،ارتباط آن با برخی از مهمترین عوامل مرتبط را مورد ارزیابی قرار
خواهد داد (شکل .)1
شکل ( )1مدل نظری رضایت از سکونت
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روش
مطالعه حاضر ،تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی-تحلیلی است که دادههای آن از طریق
پیمایش با استفاده از پرسشنامه محققساخته و مصاحبه رودررو با ساکنان مسکنمهر در
شهر پرند به دست آمده است .این تحقیق با هدف تعیین عوامل مرتبط با وضعیت رضایت
از سکونت در میان شهروندان باالی هجده سال ساکن مسکنمهر شهر پرند در سال 1395
بوده است.
بهمنظور سنجش متغیرهای تحقیق ،مطالعات انجامگرفته در حوزه رضایت از سکونت
(ازجمله مطالعات توسکانو و آمستوی2007 ،؛ رضایی و کماییزاده2013 ،؛ والتون
و دیگران )2008 ،1موردبررسی قرار گرفته و هفت معیار رضایت از ویژگیهای کالبدی،
تسهیالت و امکانات ،کیفیت محیط پیرامون ،امنیت روانی و اجتماعی ،خدمات عمومی،
تعامالت اجتماعی و مشکالت اجتماعی بهعنوان مهمترین مؤلفههای این مفهوم ،شناسایی
شد .سپس سؤاالت مرتبط با هرکدام از این ابعاد در قالب نسخه اولیه پرسشنامه ،در اختیار 17
نفر از متخصصان رفاه اجتماعی ،شهرسازی ،جغرافیا گرایش برنامهریزی شهری) ،معماری و
جامعهشناسی قرار گرفت .نظر این متخصصان بهصورت ضروری ،مفید یا غیرضروری بودن
هرکدام از گویهها موردبررسی قرار گرفته و با محاسبه نسبت روایی محتوا 2برای هر گویه،
لزوم حضور آن در پرسشنامه بر اساس جدول الوشه تعیین شد (الوشه .)1975 ،3درنهایت
پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان تأیید و اصالح شد.
پایایی پرسشنامه با استفاده از روش همسانسازی درونی مورد ارزیابی قرار گرفت .در
بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد .مقدار این ضریب  0/781به دست
آمده که حکایت از پایایی مناسب ابزار تحقیق دارد .ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به هر یک
1. Walton
)2. Content Validity Ratio (CVR
3. Lawshe
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از معیارهای رضایت از سکونت ،پس از حذف هر معیار در جدول ( )1آمده است .با توجه
به این نتایج ،حذف هیچکدام از معیارهای آزمون توجیهی نخواهد داشت.
پس از طراحی پرسشنامه ،نسخه نهایی آن در گوگل داک 1بارگذاری و از طریق شبکههای
اجتماعی ،در اختیار اعضای گروههای مربوط به شهر پرند قرار گرفت .با طرح مسئله ،نظر
ساکنان پیرامون سؤاالت پرسشنامه دریافت و اصالحات الزم در آن اعمال شد .سپس پیمایش
پایلوت با  33پاسخ توسط اعضای این گروهها تهیه شد که از این تعداد  9پاسخ به دلیل ساکن
بودن در فازهای  1،0و  2از نمونهها حذف شد.
جدول ( )1میانگین و انحراف معیار خردهمقیاسهای رضایت از سکونت و مقدار آلفای کرونباخ
بهصورت حذف معیار
معیار

M

SD

Α

ویژگیهای کالبدی

100/47

13/98

0/602

تسهیالت و امکانات

108/15

14/80

0/636

کیفیت محیط پیرامون

110/41

14/49

0/603

امنیت روانی و اجتماعی

111/36

14/81

0/619

خدمات عمومی

99/80

12/17

0/549

تعامالت اجتماعی

109/16

14/38

0/606

عدم وجود مشکالت اجتماعی

94/57

15/10

0/699

1. Google Doc
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با توجه به استعالم از شرکت عمران شهر جدید ،فاز سه ،هشت هزار نفر ،فاز چهار ،هشت
هزار نفر ،فاز پنج ،سی هزار نفر (کوزو بیستوسه هزار نفر ،شمال شرقی فاز پنج ،چهار هزار
نفر و جنوب شرقی فاز پنج سه هزار نفر) و فاز شش ،یازده هزار نفر که درمجموع پنجاهوهفت
هزار نفر در تابستان  1395در فازهای مسکنمهر شهر پرند ساکن هستند .با توجه به اینکه مقدار
واریانس در مطالعه پایلوت  262/5به دست آمد ،با در نظر گرفتن  0/1انحراف معیار ،بهعنوان
حاشیه خطا در سطح اطمینان  95درصد ،حجم نمونه برابر  342به دست آمد که با در نظر
گرفتن  10درصد احتمال ریزش و نقص در پرسشنامهها ،به  398نفر افزایش یافت.
پس از تعیین حجم نمونه ،بر اساس جمعیت هر فاز پرسشگران با انتخاب واحدهای نمونه در
ی-خوشهای ،برای گردآوری
هر فاز به کار نمونهگیری پرداختند .نمونهگیری دومرحلهای سهمیها 
اطالعات مورداستفاده قرار گرفت .با توجه به فازبندی شهر پرند و مناطق مربوط به هر فاز ،مناطق
موردنظر بهصورت تصادفی انتخاب و در هر منطقه یک خیابان و از هر خیابان یک بلوک نهایی
انتخاب و از ساکنان آن بلوک تا رسیدن به حجم نمونه متناسب اطالعات اخذ شد .پس از  10روز
اطالعات جمعآوریشده وارد نرمافزار  SPSS12شده و تحلیل نهایی انجام گرفت.
یافتهها
با توجه به اینکه میزان رضایت سکونت در طیفی لیکرت  5گزینهای (بسیار کم با امتیاز 1
تا بسیار زیاد با امتیاز  )5تعریف شده است و پرسشنامه شامل  51سؤال بوده ،کمترین مقدار
نظری برای رضایت از سکونت برابر با ( 51میانگین  )1و بیشترین مقدار ( 255میانگین )5
بوده و مقدار  3بهعنوان میانه نظری در نظر گرفته شده است .یافتههای پژوهش نشان داد
میانگین رضایت کلی ساکنان مسکن مهرشهر پرند ( 122/33میانگین=  )2/39است .بنابراین
عدد به دست آمده نشان از رضایت سکونتی متوسط نزدیک به کم بین ساکنان مسکنمهر
شهر پرند است.
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با توجه به جدول ( ،)2مشاهده میشود که بیشترین میزان رضایت از وضعیت مشکالت
اجتماعی و ویژگیهای کالبدی مسکن بوده و کمترین میزان رضایت نیز مربوط به خدمات
عمومی و کیفیت محیط پیرامون است .بهعبارتدیگر ،ساکنان مسکنمهر شهر پرند،
مشکالت اجتماعی مانند درگیریهای فیزیکی ،اعتیاد ،زورگیری ،تجاوز به عنف ،تکدیگری،
خریدوفروش مشروبات الکلی و فساد اخالقی را اندک ارزیابی کرده و از کم بودن این
معضالت رضایت متوسط رو به باال دارند .رضایت مناسب از وضعیت مشکالت اجتماعی،
شاید بدین سبب باشد که ساکنان مسکنمهر با معضالت ضروریتر مانند مشکالت مربوط
به خدمات عمومی ،زیرساختها درگیر بوده و همین موضوع توجه به معضالت اجتماعی
را کمرنگتر کرده است.
نتایج به دست آمده نشان داد که ساکنان مسکنمهر شهر پرند از ویژگیهای کالبدی موجود
در واحد مسکونی مانند متراژ ،نما ،نورگیری ،چشمانداز واحد مسکونی ،معماری داخلی
واحد مسکونی و تعداد واحدهای مجتمع مسکونی ،رضایت بیشتری داشتهاند .ساکنان از
وضعیت کیفی وسایل نقلیه عمومی ،وضعیت کیفی و دسترسی به مراکز بهداشتی درمانی،
وضعیت کیفی مدارس ،دسترسی به خدمات بانکی و پستی ،عدم وجود مراکز فرهنگی و
امکانات تفریحی و ورزشی ،نظافت جویهای آب و دیوارنوشتهها ،جمعآوری زبالهها و
پسماندها ،فضای سبز و بوستانهای اطراف محل زندگی ،کیفیت راهها و خیابانهای محدوده
سکونت که زیرمجموعه کیفیت محیط پیرامون هستند ناراضی هستند.
بیشترین میزان رضایت به دست آمده از پرسشنامه مربوط به رضایت از عدم وجود
تکدیگری ،عدم وجود اعتیاد و رضایت از نورگیری واحد مسکونی و کمترین نمرات نیز
به ترتیب نارضایتی از خدمات پستی ،دسترسی به امکانات تفریحی و ورزشی و دسترسی به
مراکز فرهنگی در محل زندگی بوده است.
با توجه تفاوت در پیشرفت پروژههای مسکنمهر در فازهای مختلف و جمعیت ساکن
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در این فازها ،نتایج به دست آمده از فازهای مختلف ،متفاوت از هم بوده است.
با توجه به جدول ( ،)2باالترین میزان رضایت در خردهمقیاسهای رضایت از سکونت
مربوط به عدم وجود مشکالت اجتماعی در شهر پرند و کمترین رضایت مربوط به خدمات
عمومی بوده است .باالترین میزان رضایت به تفکیک فازهای مختلف نیز نشان میدهد که
کمترین میزان رضایت از خردهمقیاسهای رضایت از سکونت در فازهای  3تا  6به ترتیب
مربوط به رضایت از تسهیالت و امکانات ،تعامالت اجتماعی ،کیفیت محیط پیرامون و
خدمات عمومی و در فاز شش رضایت از خدمات عمومی بوده است .در ضمن رضایت از
سکونت در فاز  3بیشترین و نزدیک به آن فاز  5و کمترین رضایت مربوط به ساکنان فازهای
 4و  6در مسکنمهر شهر پرند است.
جدول ( )2میانگین رضایت از سکونت بر اساس معیارهای کلی در فازهای مختلف مسکنمهر
شهر پرند
معیارها

میانگین کل شهر پرند

فاز  3فاز  4فاز  5فاز 6

ویژگیهای کالبدی

2/44

2/47

2/38

2/54

2/14

تسهیالت و امکانات

2/41

1/89

2/5

2/49

2/24

کیفیت محیط پیرامون

1/99

2/43

1/92

2/01

1/63

امنیت روانی و اجتماعی

2/20

2/21

2/06

2/23

2/18

خدمات عمومی

1/89

2/2

1/72

2/01

1/41

میزان تعامالت اجتماعی

2/20

2/1

1/68

2/38

2/11

عدم وجود مشکالت اجتماعی

3/97

4/44

3/36

3/88

4/27

رضایت کلی

2/39

2/53

2/21

2/48

2/21
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جدول ( )3همبستگی خردهمقیاسهای رضایت از سکونت را نمایش میدهد .بر اساس
نتایج این جدول مشاهده میشود که بیشترین و کمترین ارتباط رضایت از سکونت به ترتیب
با رضایت از خدمات عمومی (نمره همبستگی  )0/558و عدم وجود مشکالت اجتماعی
(نمره همبستگی  )0/110بوده است.
بهمنظور بررسی رابطه میان رضایت از سکونت و متغیرهای مرتبط با این مفهوم در میان
ساکنان مسکنمهر شهر پرند ،آزمون همبستگی میان این متغیرها انجام گرفت .نتایج به دست
آمده از این آزمونها نشان داد که میان وضعیت درآمد و هزینه ،فاز محل سکونت ،دسترسی
به ایستگاه اتوبوس یا مترو ،دسترسی به فضای سبز (پارک و بوستان) ،متراژ واحد مسکونی
و تراکم جمعیت در ساختمان محل سکونت با متغیر رضایت از سکونت کلی در سطح 99
درصد رابطه معنادار وجود دارد.
جدول ( )3همبستگی رضایت از سکونت با خردهمقیاسهای آن
متغیر مستقل

r

P

رضایت از ویژگیهای کالبدی

0/423

<0/0001

رضایت از تسهیالت و امکانات

0/307

<0/0001

رضایت از کیفیت محیط پیرامون

0/451

<0/0001

رضایت از امنیت روانی و اجتماعی

0/395

<0/0001

رضایت از خدمات عمومی

0/558

<0/0001

تعامالت اجتماعی

0/426

<0/0001

عدم وجود مشکالت اجتماعی

0/110

0/028
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جدول ( )4ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با رضایت از سکونت
متغیر مستقل

r

p

N

آزمون آماری

سن

0/025

0/624

374

پیرسون

جنسیت

0/448

0/384

398

اتا

تعداد اعضای خانوار

0/045

0/374

391

پیرسون

سطح تحصیالت

0/042

0/404

398

اسپیرمن

وضعیت اقتصادی

<0/0001 0/366

398

اسپیرمن

فاز محل سکونت

<0/0001 0/434

398

اتا

مدت اقامت در محل سکونت فعلی

0/087

0/084

391

پیرسون

دسترسی به ایستگاه اتوبوس یا مترو

0/532

0/006

396

اتا

دسترسی به نزدیکترین فضای سبز

<0/0001 0/579

398

اتا

متراژ واحد مسکونی

0/138

0/006

397

اسپیرمن

نحوه تصرف مسکن

0/460

0/592

396

اتا

نوع سکونت

0/426

0/578

397

اتا

397

اسپیرمن

تراکم جمعیت در ساختمان محل سکونت

<0/0001 0/201

بحث
با توجه به گستردگی پروژه مسکنمهر ،جمعیت زیاد ساکن و تأثیر عوامل مختلف
فردی ،فیزیکی و اجتماعی بر رضایت از سکونت در این شهرکهای نوظهور ،پژوهش حاضر
به بررسی عوامل مرتبط با رضایت از سکونت در میان شهروندان ساکن در مسکنمهر شهر
پرند پرداخت .با توجه به تجزیهوتحلیل دادهها و نتایج آزمونهای انجامشده نتایج حاصل از
تحلیل همبستگی نشان داد که میان خردهمقیاسهای رضایت از سکونت و نمره کلی رضایت
از سکونت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .در میان این خردهمقیاسها ،بیشترین ارتباط به
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ترتیب مربوط به رضایت از خدمات عمومی و رضایت از کیفیت محیط پیرامون بوده است.
همسو با یافتههای مطالعه حاضر ،رضایی و همکاران ( )1392نیز میزان رضایتمندی
ساکنان از مجتمع مسکنمهر فاطمیه را در حد متوسط ( 3/22با میانگین نظری  )3به دست
آورده است .سطح رضایتمندی سکونتی در مجتمعهای مسکنمهر ماهشهر نیز برابر با 2/83
و در حد کمتر از متوسط به دست آمده است (حجازی.)1393 ،
مطالعات مختلفی نیز به بررسی رابطه میان رضایت از سکونت با متغیرهای مختلف
پرداختهاند .خاتونآبادی و همکاران ( )1390میان متغیرهای جنسیت ،تأهل ،سن ،تحصیالت،
درآمد خانوار و متغیرهای ارتباطی-موقعیتی با رضایتمندی از کیفیت محیط سکونتی ،به
ارتباط معنیداری دست یافتهاند .در مطالعه رضایی و کماییزاده ( )1392نیز رابـطـه متغیر
سـن با رضایت از مجتمع مسکونی معنیدار و مثبت و رابطه متغیرهای تحصیالت و متوسط
درآمد ماهیانه معنیدار و منفی به دست آمده است .یافتههای مطالعه حاضر ،ارتباط میان
وضعیت درآمد و هزینه ،فاز محل سکونت و دسترسی به حملونقل عمومی را مورد تأکید
مجدد قرار میدهد.
به نظر میرسد که ارتقاء مطلوبیت مسکنمهر نیازمند بستههای جامع سیاستی در حوزه
توسعه شهری ،ساختوساز ،خدمات عمومی و سیاستهای اجتماعی است.
با توجه کیفیت متفاوت فیزیکی و محلی مسکنمهر در فازهای مختلف و میزان متفاوت
پیشرفت ساختوساز و تکمیل پروژهها ،مشکالت ساکنان در فازهای مختلف نیز همگن
نبوده است .اما بهطورکلی مهمترین سیاستهای پیشنهادی برای رفع موانع رضایت از سکونت
از دیدگاه شهروندان ساکن در مسکنمهر شهر پرند را میتوان در ایجاد اماکن ورزشی،
تفریحی ،فرهنگی ،ایجاد کانونها و سراها و تشویق مردم به حضور در اجتماعات محلی با
تبلیغات مناسب در رسانههای محلی ،ایجاد فضای سبز ،بوستان و پارک جنگلی برای هر
فاز خالصه کرد .بهعالوه نتایج همبستگی نشان میدهد که رضایت از سکونت همبستگی
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باال و معناداری با وضعیت اقتصادی ساکنان داشته است .بنابراین توسعه و تعمیق فعالیتهای
اقتصادی در این شهر جدید میتواند به رضایت بیشتر از سکونت در آن منجر شود .بهعالوه
با توسعه دسترسی به وسایل حملونقل عمومی و افزایش کیفیت آن میتوان به افزایش
رضایت از سکونت در مسکنمهر شهر پرند ،امیدوار بود.
مالحظات اخالقی
در تحقیق حاضر تمامی کدهای اخالق در پژوهش مرتبط با مطالعه مدنظر قرار گرفته
است .از پرسششوندگان بهصورت آگاهانه و آزادانه رضایت کتبی اخذ شده و پرسشنامهها
بهصورت بینام تکمیل شدهاند .بهعالوه اصل رازداری و حفظ اطالعات پرسششوندگان
توسط پژوهشگر رعایت شده است.
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